
23 FEBRUARIE 2020 

“Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle as die koringkorrel  
nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen;  

maar as dit sterf, dra dit veel vrug.” - Joh 12:24. 

Lourensrivier 
Gemeente 

www.lourensrivier.co.za / Tel: (021) 853-5991 

Diens: Ds. Petrie de Villiers                                                         7de week na Epifanie 
 

Fokusteks: Eksodus 24:12-18.  
 

Ander tekste: Psalm 2; 2 Petrus 1:16-21; Matteus 17:1-9 
Eksodus 24 beskryf ontmoetings momente tussen die leiers van Israel en God. Die 
eerste agt verse vertel hoe Moses, Aäron, Nadab, Abihu en 70 ander die berg opgeklim 
het vir die verbondsluiting. In vers 9-11 is dit dieselfde leiers wat, merkwaardig, God 
“sien” en in sy teenwoordigheid eet en drink. Vers 12-18 beskryf ’n tipiese teofanie 
(Godsverskyning) van wolk en vuur en Moses in die teenwoordigheid van die Here. 
Hoofstuk 24 is ’n tipe oorgang tussen twee hoofgedeeltes in Eksodus, naamlik die 
verhaal van die uittog en van die verbondsluiting en bou van die tabernakel.  
 
God openbaar Hom: Teofanie dui op die sigbare teenwoordigheid van God uitgebeeld 
deur natuurelemente. Berge is gesien as die ontmoetingsplek tussen die hemel en die 
aarde. In hierdie ontmoeting word die wet gegee. 
God kom tussen ons bly: Die woorde van God se teenwoordigheid op die berg is 
bekend in die tyd van Epifanie, wanneer ons ook Jesus se menswording vier. 
Ons vier God se verblyf tussen ons: Wie is welkom om tussen ons te woon? Vir wie 
maak jy plek? Weerspieël jy God se gasvryheid? 
Ons leer God nog ken. 
God soos Hy is: Matteus 17:1-9 beskryf die verheerliking op die berg, toe Jesus vir ’n 
moment sy heerlikheid geopenbaar het aan dié wat daar teenwoordig was. Sy identiteit 
as Seun van God word ook bevestig. 
 

Bron: Leesrooster vir Lidmate; oordenkings vir lidmate gebaseer op die kerkjaar. (verkort). 
 

Deurkollekte: Uitreikfonds 

KNIEWERK: 
 

 Voorbidding vir ds. Petrie vir sy boodskap. 
 Lizzie Erasmus vir herstel na operasie.  
 Giel Louw vir mediese behandeling. 
 Innige meegevoel met die familie van Martie Goldie, wat 

die week oorlede is. 
 Ons bid vir gesondheid en beterskap vir Frans Visagie 

en Jessie Dippenaar.  

Welkom by ons erediens! 



PROGRAM VIR DIE WEEK 
 

SONDAG 23 Februarie 
09:00 - Dinamiet Kiedz/Belofteland.  
    Karin: 0836430653 
09:00 - Nagmaal 
17:30 - Lifeline Jeug: Tijane 083 287 0954 
 
MAANDAG 24 Februarie 
Kerkraadsvergadering 19:00 
 
DINSDAG 25 Februarie 
VERITAS BYBELSKOOL :  
Module 1 @ 18:00.  
Module 2 @ 09:00  
 
WOENSDAG 26 Februarie 
VERITAS BYBELSKOOL 
Module 3 @ 09:00.  
Module 4 @ 10:15.  
SENIORMANNE: 
08:00 in die moederskamer.   
VROUEBIDUUR: 
09:00 in die moederskamer. 
SNUFFELMARK: 
12:00 by die kerk:. Gail Fourie: 0837892190 
 
DONDERDAG 27 Februarie 
GEBEDSKURSUS:  
09:00 by die kerk.  
 
VRYDAG  28 Februarie 
SAKEMANNE:  06:00 in konsistorie. 
MANNEBYEENKOMS: Smiling Oven @ 05:30. 
Kontak Nic Huisman: 082 552 2423. 
 
SONDAG  1 Maart 
09:00 - Dinamiet Kiedz / Belofteland.   
            Karin:083 643 0653 
09:00 - Doopdiens 
17:30 - Lifeline Jeug: Tijane 083 287 0954 

Kom kuier saam en  
geniet ’n koppie  

koffie/tee na die diens. 

KERKKANTOOR-URE: 
FINANSIES: 

Maandae: 09:00 - 12:30 
Dinsdae tot Vrydae: 08:00 - 12:30 

Bel Charlene vir ’n afspraak/betalings/
besoeke na 12:30.  (021) 853-5991. 

 
ONTVANGS/ADMIN: 
Maandae:  09:00 - 16:00 

Dinsdae - Donderdae 08:00 - 16:00 
Vrydae: 08:00 - 13:00. 

NUWE INTREKKERS 
 

Welkom by Lourensrivier Gemeente.  
Daar is ’n boekie in die voorportaal waarin 

jy jou besonderhede kan skryf.  
 

Die Kerkkantoor sal dan met jou kontak 
maak.  

 
Die boekie is ook daar vir ENIGE 

IEMAND wat ’n besoek verlang, voorstelle 
of ’n gebedsversoek het. 

 
Baie welkom aan die Van Loggerenberg 
gesin: Christo, Anneke (geb. Bonnet) en 

Wessel (Wyk 18) 

ORKES 
Word deel van ons kerk se orkes. 

Speel jy ’n musiekinstrument of sing 

jy graag?  

Word deel van dié groep musikante 

wat Sondae in die kerk speel.  

Ons nooi belangstellendes musikante, 

jonk en oud, uit om by ons kerk se 

orkes aan te sluit.  

Van ons orkeslede het verhuis en 

ander het emigreer, dus is daar 

openinge wat gevul moet word.   

Belangstellendes kan die kerkkantoor 

kontak - (021) 853 5991 

admin@lourensrivier.co.za 



 

 
 

Jy kan ook jou dankoffer en bydraes 
vir die gemeente deur die  ZAPPER 

selfoon toepassing gee. 
 
 

 

Vir meer inligting of navrae:  
Charlene @ 021 853 5991 

Huis Jan Swart - Potjiekoskompetisie  
 

Datum: Saterdag 29 Februarie 
Tyd: 12:00 tot 17:00 

Koste: R60 vir ’n potjieporsie, rys, 
en malvapoeding met vla. 

 
Potte sluit in afval, skaapvleis, hoender en seekos. 

 
Bring jou kampstoel, kuier saam en luister na die 
lewendige musiek wat beslis tot ’n lekker gees en 

atmosfeer gaan bydra. 
 

Belangstellendes en dié wat wil deelneem, kan 
Henriette kontak by (021) 854-3763. 

Kom geniet ’n inspirerende  
Kuieroggend saam met  

 
MARTELIZE BRINK  

 (RSG-omroeper, regisseur en  
motiveringspreker) 

 
TEMA:  

HOE ONS DIE KLAPPE VAN DIE 
LEWE SUKSESVOL KAN HANTEER 

 
Datum: Saterdag 14 Maart 2020;  

Tyd: 10:00;  
Koste: R80 per persoon;  

Plek: Suider-Strand Gemeente 
Kaartjies beskikbaar  

by Suider-Strand Kerkkantoor. 

BERG-EN-SEEKLUB  
VIR SENIOR BURGERS 

 
Donderdag 5 Maart om 09:30 

 
Plek : Moedergemeente  
Somerset-Wes, Andries 

Pretoriusstraat 
  

Die bekende en bekroonde  
akteurspaar Carel Trichardt en 

Petru Wessels tree op in ’n volledige 
produksie (komedie). 

 Ds. Hennie Fouche van 
Hottentotsholland Gemeente doen die 

Skriflesing en gebed.    
 

Tee en verversings word ook bedien. 
 Almal is baie welkom.    

Koste:  Lede R10  Besoekers R50. 



Is daar dae wat jy “af” voel?   
Sukkel jy om geestelik en liggaamlik sterk 

te bly?  
Het jy gebed of bemoediging nodig?  

Ons wil jou so graag bystaan. 
 

Terugvoering/gebedsverhoring 
Ons wil baie graag ook weet hoe dit gaan 

 met almal vir wie ons bid.  
Hou ons op hoogte.  

Kontak die kerkkantoor  
(021) 853-5991 / 

admin@lourensrivier.co.za 

LIFELINE YOUTH 
 

Lifeline Youth het Sondag 16 Februarie 
die Bybel op ’n nuwe manier leer ken.  

Die jongklomp het ‘pictionary’ en      
‘30 seconds’ gespeel met Bybel stories 

as temas. 

 
 
 

Klassieke Klavier Klanke 
2020 

 
José Dias in konsert 

 

Aangebied deur 
Musica Dei 

 

Sondag 15 Maart 
@ 15:00 

 

Helderberg Gemeente 
82 Firmount St, Somerset Wes 

 

Toegang Gratis 
Donasies Welkom 


